༉ ན་ཧིང་ ང་བཅས་རའི་ ིན་ཅན་ ི་ཕམ་ མི་དབང་འ ག་ ལ་བཞི་པའི་ འ ངས་ ར་ ས་ཆན་ཐངས་
༦༠པའི་ ས་ ོན་ སི ་ ང་ ་བའི་ བས་ ་ ི་ནར་དམ་པ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པ་ཆ་མཆག་ག་
ག ང་བཤད་ནང་ དབང་ ག་བ ད་འཛན་ ི་ ས་ འ ག་པའི་ག ང་ ་འ ངས་ན་ཨན་པའི་ ང་
བ ན་ག ང་གནང་ཡ།
ད་ ེ་ ང་བ ན་ག ང་གནང་མི་ད་ཡང་ ང་བཅས་ར་ མི་སར་ཡངས་ ་ི སམས་ཁར་ ་ལམ་ལམ་ ེ་རང་
ན་ད་འོང་།
ལ་རབས་ཅན་ ་ི བཀའ་ ་བཟངམོ་འད་ ག་བའི་ཉནམ་ལས་ ར་ ང་བཅས་འ ག་པའི་མ་ི སར་
ཆ་འ ིང་ ང་ག མ་ག་ར་ སམས་དགའ་ སག་ལངས་ རེ་བ་ ོམ་ ེད་ད་ ོན་ལམ་བཏབ་བཏབ་ས་ར་
ོད་ཅ་ཟེར་ ་ན་ཨན།
ད་རེས་ བཟའ་ ར་འ ོད་འ ོར་བཟང་པའི་ཉམ་འད་ཁར་ ང་བཅས་འ ག་པའི་མ་ི སར་ཡངས་ ་ ་ག་ན་བ་
ཁག་ཆ་བའི་ གནས་ ལ་བཟངམོ་ཅག་ གསལ་བ གས་ ་ན་ཨན།
ད་ཡང་ ཁ་ཙ་ རང་ ་༡༢་པའི་ཚས་༢༧ རང་ གས་གནམ་ལ་ མེ་ཕ་ ེལ་ལ་ ི་ལ་༢༠༡༦ ི་ ་༢་
པའི་ ི་ཚས་༥ ་ བཟའ་ ར་འ ོད་འ ོར་བཟང་པའི་ཉམ་འད་ཁར་ ང་བཅས་ར་ འ ག་ག་ ལ་ ོན་
འབངས་ག མ་ ་ི ཁ་ ེ་དང་བསད་ནམས་ལས་བ ེན་ གས་དང་བ ེན་འ ེལ་བཟངམ་ག་ ོ་ལས་ ལ་
བ ད་འཛན་པའི་ ས་འ ངས་ཏ་ མི་སར་ཡངས་ ི་ར་ེ བ་དང་ ོན་ལམ་ ་ འ བ་ གས་ཅ་ཟེར་ ་ན་ཨན།
འད་འབད་ན་ད་གས་ ང་བཅས་ འ ག་པའི་མི་སར་ག་ར་གས་ ང་བཅས་རའི་ མི་དབང་ ལ་ ས་མཆག་
་ ཧིང་ག་གདང་ལས་རང་ ས་བ ད་དང་ ོ་ཉམས་ ་ི ཐག་ལས་ ཕབས་བ ་ ཝ་ཨན།
ད་ ང་་ ་གནས་ ལ་དང་འ ཝ་ ་ེ ་བ་ཅན་ མི་དབང་ ལ་བ ན་མཆག་དང་ མི་དབང་ ལ་ ས་མཆག་
གཉས་ཆ་ར་ ་ བར་ཆད་ ག་ན་ཡང་མ་ ང་པར་ ་ཁམས་བད་ཏག་ཏ་ ་ེ རང་ བ གས་ཏ་ཡད་ཟེར་ ་ན་
ཨན།

་་་་་་་་
ང་བཅས་རའི་ ལ་བ ད་འཛན་པའི་ ས་ ་འ ངསམ་ད་ ་ མི་སར་ ་ག་ར་ེ བ་ ག་ད་ ེ་ ེདཔ་ ོ་ཟེར་
བ་ཅན་ ས་ཆན་ ད་པར་ཅན་འད་བ མ་ ི་ བས་ ་ མི་སར་ ་ག་ཁ་ ག་ལས་ བ ི་ ང་ ས་ཞིང་
སཔ་ ེ་ ་ན་ག་ རེ་བ་ ོམ་ ེདཔ་ཨན་པས་།
ང་གས་བ ་ ང་ ལ་ ས་འ ངས་པའི་ བས་ ་ ལ་རབས་དང་ ན་པའི་ ས་ ོན་ཁག་ཆ་ཏག་ཏ་ཅག་
ཨནམ་ལས་བ ེན་ ལ་ཁབ་མཐའ་ད ས་མེད་པར་ བ ི་ ང་ ོམ་ ེ་རང་ ་ན་ག་ འོས་བབས་ མོ ་
ཡད་ཟེར་ ་ན་ཨན།
ད་ ེ་ ཨན་ཏ་རང་འབད་ས་ཅ་ ང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པ་ཆ་མཆག་གས་ དཔལ་འ ོར་ ་ི ཐ་དན་
་གཟིགས་ཏ་ ལ་ཁབ་ ི་ ་ནར་ བར་ ོར་གཏང་ན་མི་འོང་ཟེར་ བཀའ་གནང་ ེ་ བ ི་ ང་ ་ན་ག་
བཀའ་ཡ་གནང་བ་ ་ལས་གནང་མ་བ བ།
ད་འབད་ཨན་ ང་ ག ང་ག་ཁ་ ག་ལས་ འ ངས་ ར་ ི་ཉནམ་འད་ག་དན་ ་ ནངས་ཚས་ གཟའ་
མིག་དམར་ ་ ཉནམ་གཅག་ ལ་ཡངས་ངལ་གས་བཞག་ན་འབད་ ཐག་བཅད་ཅ།
ད་ ེ་ ངལ་གས་ ེ་བཞག་དག་མི་ད་ཡང་ ང་བཅས་རའི་ ལ་ཁབ་ནང་ ལ་བ ད་འཛན་པའི་ ས་ ་
འ ངས་ཏ་ མི་སར་ ་ག་རེ་བ་དང་བསམ་པ་ ོགས་ ེ་ བཟའ་ཚང་ནང་དག་ གཅག་ཁར་འཛམས་ ེ་
དགའ་བ་དང་ ོ་བའི་ཐག་ལས་ ོད་ན་ག་དན་ ་ཨན།
དའི་ནང་དན་ཉད་ལས་ མི་སར་ རང་རང་ས་སའི་ མཆད་བཤམ་དང་ ་ཁང་དགན་ ེ་ ་ནང་ མི་དབང་
ལ་ ས་མཆག་ག་དན་ ་ མཆདཔ་དང་ ར་མེ་ར་ེ ལ་ ོན་ལམ་ ་བཏབ་ ད་ལས་ གནས་བདག་གཞི་
བདག་དང་ ེས་ ་ ལ་ ་ ནར་ ་ ་ ་གསལ་མཆད་ ་ ལགས་ཤམ་ ེ་ ལ་ན་ག་དན་ ་ཨན།
གནས་ ལ་དང་འ ཝ་ ེ་ ་བ་ཅན་ ང་བཅས་རའི་ བས་ ་ེ ེ་མཁན་རིན་པ་ཆ་མཆག་གས་ ད ་
གཙས་པའི་ ་ཚང་འཕགས་པའི་དག་འ ན་དང་ ཆས་ ེ་ཁག་ག་ ་ ོབ་ ་གས་ ལ་ཁབ་ མཐའ་ད ས་

མེད་པར་ ་རིམ་ ་ི ག ང་ཆག་དང་ གསལ་ཁ་ ་ཡང་ མ་བ བ་ བ་ ེ་རང་ བ་པའི་བ ང་རང་ཡད་
ཟེར་ ་ན་ཨན།
...............
ད་རེས་ ང་བཅས་རའི་ དབང་ ག་བ ད་འཛན་ ི་ ས་ ་འ ངམ་དང་གཅག་ཁར་ འ ག་པའི་མ་ི
སར་ ་ ་ ེན་འ ེལ་ ་ི བ་བ གས་ཁག་ཆ་ཏག་ཏ་ཅག་ ་ན་ཨན།
ད་ཡང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པ་ཆ་མཆག་ག་ བཀའ་ཡ་གནང་བ་དང་འ ིལ་ཏ་ ང་བཅས་རའི་ ་
རོ་ འ ག་ ལ་ ོང་འད་ ར་ག་ཨནམ་ ེ་ ཉམས་གས་ ་ན་ཨན།
ོང་གཞི་འད་ ཉམས་གས་ ཧེ་མ་ག་ཨནམ་ ེ་ ་དག་མི་ད་ཡང་ གཙ་བ་རང་ འ ག་པའི་མི་སར་
བསད་ནམས་ ི་མ ན་ལས་འ བ་པའི་ མི་དབང་ ལ་ ས་མཆག་ འ ངས་པའི་འ ངས་ ོན་ ིས་ ང་
་ན་ག་དན་ ་ཨན།
དའི་ནང་དན་ཉད་ལས་ ས་ཅ་ག་ལ་ད་ ང་བཅས་རའི་ འ ག་ ལ་ཁབ་འད་ ས་ ལ་ ེ་ ིན་ ིས་
བ བས་གནང་མི་ ན་ ་ ་རིན་པ་ཆ་ག་ འ ངས་ལ་ ད་པར་ཅན་ཅག་ ཨནམ་ལས་བ ེན་ཏ་ཨན།
ད་གས་ཡང་མ་ཚད་ ཞབས་ ང་ངག་དབང་ མ་ ལ་ ཆབས་ཁ་ ་ོ ་ ར་ཏ་ འ ག་ ལ་ཁབ་འད་ནང་
ཆས་ ིད་ གས་གཉས་ ་ི བ ན་པ་བ གས་ཏ་ ལ་ང་༤༠༠ འཁར་བའི་ ས་ ོན་བ ི་ ང་ ་ན་ག་དན་
་ཡང་ཨན་ཟེར་ ་ན་ཨན།
་ཆ་བའི་འ ག་ ལ་ ོང་འད་ ར་ག་ཨནམ་ ་ེ བཞེངས་དག་མི་འད་ཡང་ ོང་གཞི་འད་ ཧེ་མ་
མ་ཞབས་ ང་རིན་པ་ཆའི་ ་ཐག་ ་ ད ་ ང་ ད་ག་ར་ལས་ ལ་ཁ་ཐབ་པའི་ གས་མཚན་ ེ་
བཞེངས་ཡད་པའི་ ལ་རབས་ཅན་ ི་ ོང་གཞི་ཅག་ འབད་ན་འད་གས་ཨན།
གནས་ ལ་དང་འ ཝ་ ེ་ ་བ་ཅན་ འ ག་ ལ་ ོང་ཉམས་གས་ ་ན་འད་ ལ་ཡངས་ ི་ ག་ ་

ཁག་ཆ་ཏག་ཏ་ཅག་ ་ེ ད་རིས་མ་ི དབང་ ལ་ ས་ ་འ ངམ་ད་ཅག་ཁར་ ས་ ང་ ེན་འ ེལ་ ་ི ཐག་ལས་
འག་བ ག་ཅ་ཟེར་ ་ན་ཨན།
མ ག་རང་ ང་བཅས་རའི་ ི་ག ག་ག་ཉན་ ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པ་ཆ་མཆག་དང་ མི་དབང་
ལ་བ ན་ མ་གཉས་ ་ འ ག་པའི་མི་སར་ ཡངས་ ི་མ ིན་ཚབ་ ་ེ ང་གས་ ས་ཞབས་དང་ བ ི་
བ ར་ ི་ ོ་ལས་ བ ་ཤས་བད་ལགས་ཟེར་ ་ན་ཨན།
འད་དང་གཅག་ཁར་ ང་བཅས་རའི་ འ ག་པའི་མི་སར་ཡངས་ ་ དཔལ་ ན་འ ག་པའི་བ ན་ ིད་
ན་རིངམ་ ་ེ གནས་ན་ག་དན་ ་ ཡད་བཞིན་ ི་ནར་ ་རིན་པ་ཆ་ ལ་བ ད་འཛན་པའི་ ས་ གནང་
མི་ད་ ་ ཧིང་ ངས་མའི་ད ིལ་ལས་རང་ བཀའ་ ིན་ཆ་ཟེར་ ་ན་ཨན། ་ ་ ་ ་
་ལས་ཕར་ ིར་དཀན་མཆག་ག མ་ ་ི གས་ ་ེ ནི ་ བས་དང་ ་ཆས་ ོང་ ང་མ་ ་ག་ བས་
དང་མགན་ ག་པར་ ་ འ ག་པའི་མ་ི སར་ ི་མ ན་ ི་བསད་ནམས་ལས་བ ེན་ཏ་ མི་དབང་ ལ་ ས་
མཆག་ག་ ་ ག ང་ གས་ ི་ཡན་ཏན་ ་ ཡར་ངའི་ ཝ་བ མ་ ེ་ གང་ལས་གང་ ་
འཕལ་ན་ག་ ོན་ལམ་ ལཝ་ཨན།
དའི་ནང་དན་ཉད་ལས་ མི་དབང་ ལ་ ས་མཆག་ག་ ་བསད་དང་དབང་ཐང་ལས་བ ེན་ཏ་ ང་བཅས་
རའི་ དཔལ་ ན་འ ག་ག་ ལ་ཁབ་འད་ནང་ བད་ ིད་ ི་ཉནམ་ ར་བ་ གཔ་ ེ་ ཤར་བ ག་ཟེར་བའི་
ོན་ལམ་བཏབ་ན་ཨན།
བ ིན་ཆ།།
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